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JKL ŠOLA JADRANJA ZA OTROKE 
 LJUBLJANA - LJUBLJANICA 

MAJ 2022 
 

Šola jadranja za najmlajše v sklopu Jadralnega kluba Ljubljana je primerna za otroke starosti od 6 do 
15 let. Zasnovana je tako, da otroci spoznajo mornarske veščine in tehnike jadranja preko igre, 
treningi so sestavljeni po metodi od znanega k neznanemu, hkrati pa otroci pridobijo dodatno 
spoštovanje do stvari in ljudi okoli sebe, postanejo medsebojno povezani, si širijo obzorje in se 
naučijo opazovati naravo. 

 

Cilj šole jadranja: 

-širiti navdušenje nad jadranjem ter poučiti mladino o osnovah mornarskih veščin in jadranja na 
zabaven način, 
-koristno preživeti čas v naravi ter se naučiti opazovati le-to, 
-šola jadranja pospešuje timsko delo ter povezovanje mladih, 
-naučiti otroke osnov jadranja, 
-poznavanje osnov regatnih pravil, 
-širjenje obzorja. 
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Način dela: 

Šola jadranja je zasnovana tako, da se najprej demonstrira in razloži, nato pa otroci preko igre 
utrdijo vajo. Šola jadranja sledi metodam: 

-od znanega k neznanemu,  
-od enostavnega k sestavljenemu, 
-izbira optimalnih pogojev, 
-raznolikost pri poučevanju,  
-upoštevanje individualnih lastnosti učencev, 
-grobo osvajanje snovi, sledi fino odpravljanje napak. 

Aktivnosti:                                                                         
-spoznavanje ter učenje vozlov in rože vetrov, 
-opazovanje okolja, navigacija, 
-seznanitev z jadrnico razreda Optimist ter njeno opremo, 
-sestavljanje ter priprava jadrnice, 
-oblikovanje ekip za igro in vaje na vodi, 
-jadranje z bočnim vetrom, proti vetru in v krmo, 
-skrb za jadrnico in vzdrževanje, 
-risanje, pisanje, ustvarjanje, 
-seznanitev z okoljevarstvenim vidikom ter skrb za morje. 

Lokacija: Ljubljana – Ljubljanica v mesecu juniju 2021. 

Urnik šole jadranja: 

24.5.22  Šola jadranja za otroke (LJUBLJANA) Od 16:00 do 19:30  

26.5.22   Šola jadranja za otroke (LJUBLJANA) Od 16:00 do 19:30  

28.5.22 29.5.22 Šola jadranja za otroke (LJUBLJANA) Od 10:00 do 14:00  

31.5.22   Šola jadranja za otroke (LJUBLJANA) Od 16:00 do 19:30  

2.6.22   Šola jadranja za otroke (LJUBLJANA) Od 16:00 do 19:30  

4.6.22  Regata dvojic (LJUBLJANA) Celodnevni dogodek  

 

Cena šole jadranja za otroka: Cena polnega tečaja je 150€. 

V ceni je vključeno: učitelj jadranja, jadrnica razreda Optimist, spremljevalni gumon, 
vsi potrebni pripomočki za izvedbo šole jadranja, varstvo, malica, pijača. 

V ceni ni vključeno: oblačila za otroka. 

Dodatne informacije glede tečaja jadranja dobite na tel. št.: 031 338 188 - Tomaž ali 
elektronski pošti: info@jadralni-klub.si s pripisom « Šola jadranja JKL- maj 2022 ». 

mailto:info@jadralni-klub.si
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VPISNICA V ŠOLO JADRANJA JKL 
Termin pričetka   

Ime in priimek otroka   

Datum rojstva otroka   

Ime in priimek starša/skrbnika   

Naslov bivanja   

Telefonska številka kontaktne osebe 1*   

Telefonska številka kontaktne osebe 2*   

Elektronski naslov   

Naziv osnovne šole učenca   

Razred osnovne šole   

Alergije, kronične bolezni, preobčutljivost JA    NE 

V kolikor je odgovor "JA", vpišite detajle spodaj       

 

Ali se otrok ukvarja še z kakšnim športom ali aktivnostjo JA    NE 

V kolikor je odgovor "JA", vpišite detajle spodaj       

Vrsta aktivnosti, razpored tedenskih obveznosti 

Plavalec (ocena starša)** 1 2 3 4 5 

Soglasje starša ali skrbnika 

Lastnoročni podpis starša ali skrbnika 

Datum vpisa (Izpolni klub)  

Ime in priimek osebe, ki je prijavnico prijela  
 * Ena od številk mora obvezno biti številka mobilnega telefona 

** Test sestavlja skok v vodo z nizke platforme, plavati 20 metrov v obleki in rešilnem jopiču ter se potopiti pod 
plavajoči predmet 
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JKL ŠOLA JADRANJA ZA OTROKE 
 LJUBLJANA - LJUBLJANICA 

 MAJ 2022 

 

 

S O G L A S J E 
 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik mladoletnega       (v na- 

                  (ime in priimek jadralca) 

daljevanju: jadralec), ki se bo v terminu od 24.5.2022 do 4.6.2022 kot tečajnik na jadrnici 
razreda OPTIMIST udeležil JKL šole jadranja za otroke na Ljubljanici, ki jo organizira 
Jadralni klub Ljubljana, Jadralnemu klubu Ljubljana (v nadaljevanju: JKL) podajam 

soglasje za: 
 

- javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje posnetke 

jadralca v zvezi z udeležbo na JKL šoli jadranja za otroke na Ljubljanici; 
 

- zbiranje, obdelavo in uporabo na prijavnici posredovanih osebnih podatkov 

jadralca za potrebe izvedbe JKL šole jadranja za otroke na Ljubljanici (tudi za 
namen spletne objave rezultatov zaključne Regate dvojic 12.6.2021), pri čemer 
je JKL dolžan ravnati v skladu z določili veljavne zakonodaje. 

 

 

        

(ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika) 

 

        

(podpis starša oz. zakonitega zastopnika) 

 


